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‘De ligging
aan de rivier’

Kwaliteiten
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‘het is rustig
wonen
in rijswijk’
‘het prachtige
uitzicht op
wijk bij duurstede’

‘de saamhorigheid
en het gemeenschapsgevoel in
het dorp’

‘Historisch lint
aan de dijk’

‘aanwezigheid van
de school met de
speeltuin’

‘DE KERK’
‘het dorpshuis
met gymzaal’

‘het actieve
verenigingsleven’

‘men is erg
betrokken in
rijswijk’
‘er wortdt veel
georganiseerd
in het dorp’

‘de onderlinge
zorgzaamheid is groot
in rijswijk’

‘de landelijke en
centrale ligging van
rijswijk’

Buurten in Rijswijk

Ambities

‘Rijswijk benut zijn
recreatieve potentie,
door de ligging aan
de rivier’
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‘de leefbaarheid in
rijswijk blijft op
niveau en is waar
mogelijk vergroot’

‘de uiterwaarden
zijn beter
toegangkelijk’

‘het voorzieningenniveau in rijswijk
blijft op peil’
‘er is meer aandacht
voor het beheer van de
openbare ruimte
in het dorp’

‘rijswijk is aantrekkelijk voor jongeren en
jonge gezinnen’

‘de vrijgekome locatie ‘roodvoet’ geeft kansen voor een
duurzame, ecologische en
recreatieve invuling‘
‘er wordt gebouwd in
rijwijk. Betaalbare
woningen voor jong en oud,
zowel koop als huur’

‘het recreatieve routenetwerk
is uitgebreid en beter
toegankgelijk voor
voetgangers en fietsers’
‘het aantal inwoners
van rijswijk groeit’

‘nieuwe bewoners
worden opgenomen in
de gemeenschap’

‘het aanbod aan
activiteiten voor de
jeugd groeit’

‘er is meer ruimte
om te ondernemen in
het buitengebied’

‘er komt ruimte voor
nieuwe woningen in
het buitengebied’

‘rijswijk wordt
duurzamer’
‘rijswijk krijgt een
eigen dorpsraad’

‘de verkeersveiligheid
in rijswijk wordt
verbeterd’

‘Rijswijk is beter
aangesloten op het
ov-netwerk’

‘er is meer aandacht
voor biodiversiteit en
duurzaamheid’

Rijswijk - Vraagstukken per thema
VOORZIENINGEN

EN HET SOCIALE LEVEN

Men vindt het belangrijk dat het voorzieningenniveau in Rijswijk ten minste
gehandhaafd blijft. Vooral het behoud van de school en het dorpshuis zijn
daarbij van belang, om zo een aantrekkelijke woonplaats te blijven voor
jongeren en jonge gezinnen. Ook is aangegeven rekening te houden met de
vergrijzing in het dorp en de komst van bijvoorbeeld een zorgvoorziening te
stimuleren.

VERKEER,

GROEN,

INRICHTING EN BUITENGEBIED

Er worden diverse knelpunten in het dorp benoemd op het gebied van verkeer. Vooral verkeerssituaties op de dijk, de Heuvel en de Prinses Irenestraat
vragen aandacht. Ook het onderhoudsniveau laat soms te wensen over. Zo
wordt de openbare verlichting maar mondjesmaat gerepareerd en zijn de
wegmarkeringen in de Prinses Irenestraat en de Heuvel in slechte conditie.

WONEN

RECREATIE EN DUURZAAMHEID

In het dorp ziet men veel recreatieve potentie onbenut. De ligging aan de
rivier, de Rijnbanddijk, uiterwaarden en de oude steenfabriek worden allen
benoemd als plekken met groeipotentieel voor recreatie. Verder wordt het
stimuleren van duurzame initiatieven en de biodiversiteit als belangrijk ervaren.

EN WERKEN IN HET DORP

In het dorp speelt de behoeft voor woningen in het goedkopere segment,
huur en koop. Jongeren uit het dorp kunnen dan in Rijswijk blijven wonen
en het dorp wordt aantrekkelijker voor jongeren van buitenaf. Ook zou de
doorstroom gestimuleerd kunnen worden door het realiseren van woningen
die geschikt zijn voor senioren.
Op de Heuvel ervaart men de ondernemersruimte als beperkt.

• Hoe kunnen we de integratie van nieuwe bewoners bespoedigen?

• Rijswijk is matig te bereiken met het OV.

• Hoe kunnen we in de zorgbehoefte van de vergrijzende bewoners
voorzien?

• De verkeersveiligheid op de Rijnbanddijk laat te wensen over en
conflicteert met het recreatief verkeer.

• Er is vraag naar een gezellige ontmoetingsplek in het dorp.

• De huurwoningen aan het Hoekenburgplein zouden niet
aangesloten zijn op het regenwaterriool?

• Is er een taak weggelecht voor de gemeente bij het in stand houden
van het dorpshuis?
• Zou het oprichten van een dorpsraad een meerwaarde kunnen zijn?
• Hoe zorgen we er voor dat de school voor het dorp behouden blijft?
• Het organiseren van evenementen wordt bemoeilijkt door
ingewikkelde procedures en vergunningsaanvragen.
• Hoe kunnen we lokale initiatieven meer stimuleren?

• Kan het rondjes Parkstraat-Rijnbanddijk-uiterwaarden worden
hersteld?

• Om aantrekkelijk te zijn/blijven voor jongeren en jonge gezinnen
zouden er woningen in het goedkopere segment gerealiseerd
moeten worden.

• Kunnen we de uiterwaarden toegankelijker maken met
klompenpaden?

• De doorstroming van ouderen zou bevorderd kunnen worden door
het bouwen van seniorenwoningen.

• Het toeristisch informatiebord aan de dijk heeft onderhoud nodig.

• De voorrangsregeling bij de wegversmallingen op de Heuvel zijn
onduidelijk.

• De informatievoorziening voor toeristen op de dijk zou beter
kunnen. Mensen staan vaak stil om te zoeken.

• Vrachtwagens kunnen de draai bij het Hoekenburgplein niet maken.

• Hoe kunnen we de Rijnbanddijk aantrekkelijker maken voor
recreatief gebruik?

• Het matige onderhoud aan de wegmarkeringen zorgt voor
onduidelijke situaties.

• De diversiteit in het woningaanbod in Rijswijk is beperkt.
• In het buitengebied is vanwege de bestemming agrarisch te weinig
ruimte om woningen te realiseren.
• Hoe zorgen we er voor dat de woningbouwvereniging mensen een
passende woning toewijst?

• Kunnen we de Roodvoet een recreatieve bestemming geven?

• Aan de Prinses Irenestraat zorgt inhalen via de parkeerstrook voor
onveilige situaties.

• Hoe kunnen we de ligging aan de rivier benutten voor recreatie?

• Hoe kunnen ondernemers in het buitengbied meer ruimte krijgen
voor groei?

• Hoe kunnen we duurzame energie stimuleren?

• De fietsveiligheid langs de Heuvel is in het geding door
gemotoriseerd verkeer op het fietspad.

• Kunnen we de werkgelegenheid vergroten door recreatieve functies
te stimuleren?

• Hoe zorgen we voor een meer bij-vriendelijke omgeving?

• Op een aantal plekken zorgen defecte lantaarnpalen (o.a. Prinses
Irenestraat) voor slecht zicht.

• Kunnen we natuurontwikkeling en natuur-inclusieve landbouw in het
dorp stimuleren?

• Aan de Korte Bosstraat wordt veel buiten de vakken geparkeerd.

• In het dorp staan veel ‘verkeerde’ bomen.

• Verkeerssituatie bij de school kan veiliger.

• Hoe dringen we het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het dorp
terug?

• De bermen langs de Rijnbanddijk zijn minder veilig door
achterstallig onderhoud.
• Hoe kunnen we de aanblik van de sociale huurwoningen
verbeteren?
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• Langs de Heuvel is behoefte aan een prullenbak voor hondenpoep.
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